FOTO: BILDBYRÅN

Det goda
ledarskapet

TRÄNARFORUM

STOCKHOLM
En mötesplats för dig som tränare

m
u
i
r
a
n
i
m
e
s
s
ag 2018, kl. 08:00–16:45
eldnovember
H24
Scandic Alvik
Gustavslundsvägen 153, Bromma
ns är vi !
Tillsammalm
otten
Stockho sidr

Inbjudan till ett heldagsseminarium
om Det goda ledarskapet
Har du någon gång funderat över vad som karaktäriserar ett
bra ledarskap inom idrotten, eller hur du själv kan utveckla ditt
eget? Vad beror det på att vissa föreningar ständigt lyckas fostra
framgångsrika idrottare? Eller du kanske skulle vilja ställa några
frågor till tränarkollegor från andra föreningar och idrotter? I så
fall ska du anmäla dig till Tränarforum Stockholm och “Det goda
ledarskapet” den 24 november.
Du får ta del av vad forskningen säger om idrottsliga utvecklingsmiljöer och
hur några framgångsrika ledare tänker kring sitt ledarskap och sina utmaningar i vardagen. Under dagen kommer vi att varva föredrag med samtal och
erfarenhetsutbyten er tränare emellan.

Innehåll

● Hur kan vi hjälpas åt för att skapa goda idrottsliga utvecklingsmiljöer
för våra aktiva?
● Framgångsnycklar för ett gott ledarskap?
● På vilket sätt kan jag utveckla och stärka mitt ledarskap?
● Hitta andra tränare i ditt närområde för att nätverka och
utbyta erfarenheter.
Plats:

Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma

Datum:

Lördagen den 24 november

Tid:

08:00–16:45

Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri men uteblir du utan
		
avbokning faktureras 200 kr. Sista avbokningsdag
		
är den 9 november.
Övrigt:

Ange eventuell specialkost när du bokar din plats.

Dagens föreläsare

Karin Torneklint

Tankar om möjligheter att påverka, hjälpa
och coacha ett stort lag.
Karin är förbundskapten i friidrott sedan
sex år tillbaka. Under flera år var hon
tränare för Jenny och Susanna Kallur
samt innebandyklubben IBF Falun.
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Hur lyckas man få
spelare och ledare
att tillsammans
jobba mot ett gemensamt mål?
Lärare på RIG/Uppsala, utbildad VFU
handledare och certifierad elittränare
(ETU). Andreas kommer berätta om
hur han orkat hålla en hög ambition
över tid, med en brinnande glöd att
förbättra sitt ledarskap.

ILD

BY

RÅ

N

Andreas
Ehrenreich

Susanne
Linnér
Goda idrottsliga

utvecklingsmiljöer
Lektor i Idrottsvetenskap vid
Linneuniversitet Växjö/Kalmar.
Undervisar i Coaching & Sport
management, deltar i utvecklings-/forskningsprojekt kring
bl.a lärande och ledarskap.
Susanne kommer att berätta
om de idrottsmiljöer som
återkommande tycks utveckla
framgångsrika idrottare.

Ulrika
Sandmark
Framgångsnycklar i mitt ledarskap

Förbundskapten och sportchef på svenska simförbundet. Utbildad lärare 4-9 svenska, engelska och
tyska, jobbat inom skolvärlden i 15 år och inom
simningen som tränare och ledare sedan 1987.

Dagens moderator

Tobias Hellman

Tidigare alpin landslagsåkare numera expertkommentator på SVT och ordförande i den
alpina skidklubben SK United i Stockholm.

Anmäl dig nu!

Gå in på stockholmsidrotten.se och anmäl dig!
Sista anmälningsdag är den 9 november.
Anmälan är bindande.

STOCKHOLM
Tränarforum Stockholm är en ny mötesplats för tränare inom
föreningsidrotten i Stockholmsdistriktet. Med Tränarforum Stockholm vill vi anta utmaningen att stärka ledarskapet inom idrotten,
en central del av idrottens strategi mot 2025. Ska vi lyckas nå målbilden kommer tränaren, dvs du, vara en viktig aktör. Därför vill vi
skapa de bästa förutsättningarna för att du ska bli framgångsrik.

Vi kommer fortlöpande att anordna frukostseminarier, föreläsningar,
erfarenhetsutbyten och andra utbildningar med kompetenta föreläsare inom aktuella ämnesområden. Tränarforum Stockholm ska bli
en kvalitetsstämpel för dig som vill uppdatera dig med det senaste,
så att så många som möjligt hänger med så länge som möjligt.
Vill du veta mer, kontakta lars.jonsson@stockholmsidrotten.se
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